
Номер на акта за 

изключителна 

държавна собственост 

на находището на 

минерални води

Номер на акта за 

публична 

държавна 

собственост на 

ПИ 

съоръженията 

за минерални 

води

Година на 

изграждане

Географски 

координати - N

Географски 

координати - 

E

Геодезичес

ки 

координати 

"1970" - X

Геодезически 

координати 

"1970" -Y

Технически 

характеристики на 

оборудването (текст)

Състояние на 

оборудването 

(добро/лошо)

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1
351017001  

26.03.2008г.
Акт №169/15.04.1997 г.

предстои 

актуване

"Велинград-Лъджене”, гр. 

Велинград, община Велинград, 

област Пазарджик

водовземно

Каптиран 

естествен извор 

№"К-6"

липсва архивна 

информация
42°01'41.9'' 23°58'51.2'' 4529405,57 8552959,94 2

1. Бетонова шахта с метален 

капак.

2.  Има монолитна ограда 

самоизлив на кота 

749,20м

1. Бетонова шахта с 

метален капак.

2.  Има монолитна 

ограда 

сравнително добро
Заповед №РД-

1089/06.12.2021 г.
 няма 

2
351017002  

26.03.2008г.
Акт №169/15.04.1997 г.

предстои 

актуване

"Велинград-Лъджене”, гр. 

Велинград, община Велинград, 

област Пазарджик

водовземно
Каптаж 9 "Вельова 

баня"

липсва архивна 

информация
42°01'43.1'' 23°58'52.3'' 4529422,17 8552983,76 2

елипсовидна вкопана шахта 

6х11м

самоизлив на кота 

749,10м

елипсовидна вкопана 

шахта 6х11м
добро

Заповед №РД-

1089/06.12.2021 г.

извършени пробонабирания през 

2020г., няма издадена към 

12.2021г.

3
351017003  

26.03.2008г.
Акт №169/15.04.1997 г.

предстои 

актуване

"Велинград-Лъджене”, гр. 

Велинград, община Велинград, 

област Пазарджик

водовземно
Каптажна шахта 

11 "Вельова баня"

липсва архивна 

информация
42°01'43.0'' 23°58'52.9'' 4529429,22 8552993,03 1

правоъгълна бетонова шахта 

1х1

самоизлив на кота 

748,50м

правоъгълна бетонова 

шахта 1х1

лошо състояние на 

общинската сграда 

в която се намира 

каптажа

Заповед №РД-

1089/06.12.2021 г.

извършени пробонабирания през 

2020г., няма издадена към 

12.2021г.

4
351017004  

26.03.2008г.
Акт №169/15.04.1997 г.

предстои 

актуване

"Велинград-Лъджене”, гр. 

Велинград, община Велинград, 

област Пазарджик

водовземно
КЕИ №"К- 8" 

"Вельова баня"

липсва архивна 

информация
42°01'42.3'' 23°58'49.2'' 4529434,15 8552752,46 1,2

1. Бетонова шахта 

0,8х0,8х1,20 с метален капак.

2. Има монолитна ограда 

заедно със сондаж  1 ВКП. 

самоизлив на кота 

752,70м

1. Бетонова шахта под 

земн.повърхност 

2. Има монолитна 

ограда заедно със 

сондаж  1 ВКП. 

добро
Заповед №РД-

1089/06.12.2021 г.

извършени пробонабирания през 

2020г., няма издадена към 

12.2021г.

5
351017005  

26.03.2008г.
Акт №169/15.04.1997 г.

предстои 

актуване

"Велинград-Лъджене”, гр. 

Велинград, община Велинград, 

област Пазарджик

водовземно
Сондаж №1ВКП  

"Вельова баня"
1964 42°01'42.3'' 23°58'49.2'' 4529434,99 8552748,74 203.5 липсва архивна информация

самоизлив на кота 

752,70м

влива се в кант.камера 

на каптаж К-8
добро

Заповед №РД-

1089/06.12.2021 г.

извършени пробонабирания през 

2020г., няма издадена към 

12.2021г.

6
351017006  

26.03.2008г.
Акт №169/15.04.1997 г.

предстои 

актуване

"Велинград-Лъджене”, гр. 

Велинград, община Велинград, 

област Пазарджик

водовземно
Сондаж №2ВКП 

"Вельова баня"
1958-1959 42°01'43.9'' 23°58'54.3'' 4529459,7 8553038,89 178

1. Бетонова шахта с 

черпателен резервоар, 

разположена в монолитна 

постройка с метална врата.

2. Има монолитна ограда

самоизлив на кота 

749,25м

1. Бетонова шахта с 

черпателен резервоар, 

разположена в 

монолитна постройка с 

метална врата.

2. Има монолитна 

задоволително, 

общинска сграда 

Заповед №РД-

1089/06.12.2021 г.
№16/10.09.2014 

7
351017007  

26.03.2008г.
Акт №169/15.04.1997 г.

предстои 

актуване

"Велинград-Лъджене”, гр. 

Велинград, община Велинград, 

област Пазарджик

водовземно
Сондаж  №7КГ 

"Вельова баня"
1971 г. 42°01'43.2'' 23°58'52.3'' 4529424,08 8552964,63 501,40

1. Разположен в монолитна 

сграда с метална врата и 

фаянсова облицовка.

2. Има монолитна ограда 

самоизлив на кота 

749,35м

1. Разположен в 

монолитна сграда с 

метална врата и 

фаянсова облицовка.

добро
Заповед №РД-

1089/06.12.2021 г.
№17/10.09.2014 

8
351017008  

26.03.2008г.
Акт №169/15.04.1997 г.

предстои 

актуване

"Велинград-Лъджене”, гр. 

Велинград, община Велинград, 

област Пазарджик

водовземно

Каптиран 

естествен извор 

№"К-14"

липсва архивна 

информация
42°01'44.18 ''' 23°59'06.34'' 4529460,85 8553400,15 2,1

Малка бетонова шахта с 

метален капак.Намира се в 

мастен двор.

самоизлив на кота 

747,50м

Малка бетонова шахта с 

метален капак.Намира 

се в частен имот.
добро 

Заповед №РД-

1089/06.12.2021 г.
 няма 

9
351017009  

26.03.2008г.
Акт №169/15.04.1997 г.

предстои 

актуване

"Велинград-Лъджене”, гр. 

Велинград, община Велинград, 

област Пазарджик

водовземно

Каптиран 

естествен извор 

№"К-16"

липсва архивна 

информация
42°01'43.03'' 23°59'04.32'' 4529428,22 8553344,58 0,6

Малка бетонова шахта с 

метален капак. Не се открива 

на терена, под градинска 

настилка.

самоизлив на кота 

747,30м

Малка бетонова шахта с 

метален капак. Не се 

открива на терена, под 

градинска настилка.

добро, намира се 

под настилка в 

парк

Заповед №РД-

1089/06.12.2021 г.

извършени пробонабирания през 

2020г., няма издадена към 

12.2021г.

10
351017010  

26.03.2008г.
Акт №169/15.04.1997 г.

предстои 

актуване

"Велинград-Лъджене”, гр. 

Велинград, община Велинград, 

област Пазарджик

водовземно

Каптиран 

естествен извор 

№"К-15

липсва архивна 

информация
42°01'44.37'' 23°59'05.28'' 4529423,06 8553343,05

Малка бетонова шахта с 

метален капак.Не се открива 

на терена, под градинска 

настилка.

самоизлив на кота 

747,30м

Малка бетонова шахта с 

метален капак.Не се 

открива на терена.

добро, намира се 

под настилка в 

парк

Заповед №РД-

1089/06.12.2021 г.

извършени пробонабирания през 

2020г., няма издадена към 

12.2021г.

11
351017011  

26.03.2008г.
Акт №169/15.04.1997 г.

предстои 

актуване

"Велинград-Лъджене”, гр. 

Велинград, община Велинград, 

област Пазарджик

водовземно

Каптиран 

естествен извор 

№"К-18"

1951г. 42°01'46.0'' 23°59'15.9'' 4529506,05 8553535,95 6

Правоъгълна железобетонна 

камера 0,2х0,2х3м, от където 

водата се стича по 

вертикална капт.колона 

ф250мм и д.6м Събирателна 

самоизлив на кота 

744,00м

Правоъгълна 

железобетонна камера 

0,2х0,2х3м, от където 

водата се стича по 

вертикална капт.колона 

добро
Заповед №РД-

1089/06.12.2021 г.

извършени пробонабирания през 

2020г., няма издадена към 

12.2021г.

12
351017012  

26.03.2008г.
Акт №169/15.04.1997 г.

предстои 

актуване

"Велинград-Лъджене”, гр. 

Велинград, община Велинград, 

област Пазарджик

водовземно

Каптиран 

естествен извор 

№"К-19"

липсва архивна 

информация
42° 1'47.22"С  23°59'22.86"И 4529566,57 8553683,61 2

каптиран чрез вертикална 

шахта -осмоъгълника

самоизлив на кота 

743,89м

1.Разпределителна 

шахта с мраморни 

плочи, 3х2,80 , вкопана 

0,6м със 4 савачна 

лошо
Заповед №РД-

1089/06.12.2021 г.

извършени пробонабирания през 

2020г., няма издадена към 

12.2021г.

13
351017013  

26.03.2008г.
Акт №169/15.04.1997 г.

предстои 

актуване

"Велинград-Лъджене”, гр. 

Велинград, община Велинград, 

област Пазарджик

водовземно

Каптиран 

естествен извор 

№"К-21"

1925г. 42°01'50.31'' 23°59'22.07'' 4529525,58 8553677,28 1,6

Бетонова шахта 2х1,2 , над 

него шахта 0,4х0,4 д 

етоновпръстен  ф73мм с 

дълб.1,6м с метален капак от 

рифел.

самоизлив на кота 

743,90м

Бетонова шахта 

0,40х0,40
добро

Заповед №РД-

1089/06.12.2021 г.

извършени пробонабирания през 

2020г., няма издадена към 

12.2021г.

14
351017014  

26.03.2008г.
Акт №169/15.04.1997 г.

предстои 

актуване

"Велинград-Лъджене”, гр. 

Велинград, община Велинград, 

област Пазарджик

водовземно

Каптиран 

естествен извор 

№"К-28"

липсва архивна 

информация
42°01'52.4'' 23°59'25.3'' 4529740,68 8553739,76 2,2

К28 и К29 водита са 

каптирани в обща кръгла 

шахта ф2,2м и дълб.2,15м. 

Покрита с бет.плоча 1х1м.

самоизлив на кота 

746,70м

К28 и К29 водита са 

каптирани в обща 

кръгла шахта ф2,2м и 

дълб.2,15м. Покрита с 

бет.плоча 1х1м.

добро
Заповед №РД-

1089/06.12.2021 г.

извършени пробонабирания през 

2020г., няма издадена към 

12.2021г.

15
351017015  

26.03.2008г.
Акт №169/15.04.1997 г.

предстои 

актуване

"Велинград-Лъджене”, гр. 

Велинград, община Велинград, 

област Пазарджик

водовземно

Каптиран 

естествен извор 

№"К-29"

липсва архивна 

информация
42°01'52.4'' 23°59'25.3'' 4529738,3 8553740,5 2,2

К28 и К29 водита са 

каптирани в обща кръгла 

шахта ф2,2м и дълб.2,15м. 

Покрита с бет.плоча 1х1м.

самоизлив на кота 

746,70м

К28 и К29 водита са 

каптирани в обща 

кръгла шахта ф2,2м и 

дълб.2,15м. Покрита с 

бет.плоча 1х1м.

добро
Заповед №РД-

1089/06.12.2021 г.

извършени пробонабирания през 

2020г., няма издадена към 

12.2021г.

16
351017016  

26.03.2008г.
Акт №169/15.04.1997 г.

предстои 

актуване

"Велинград-Лъджене”, гр. 

Велинград, община Велинград, 

област Пазарджик

водовземно
Сондаж №7ВКП 

"Кремъчна баня"
1963 г. 42°01'52.4'' 23°59'24.3'' 4529716,22 8553722,47 345,2

1. Бетонова шахта с метален 

капак и присъединена 

стом.тръба ф150мм . 

Самоизливащото се 

в.количество към 

разпределителна шахта със 

СК.

самоизлив на кота 

749,30м

1. Бетонова шахта с 

метален капак и 

присъединена 

стом.тръба ф150мм . 

Самоизливащото се 

в.количество към 

разпределителна шахта 

със СК.

добро
Заповед №РД-

1089/06.12.2021 г.
БО 116/15.03.2019

17
351017017  

26.03.2008г.
Акт №169/15.04.1997 г.

предстои 

актуване

"Велинград-Лъджене”, гр. 

Велинград, община Велинград, 

област Пазарджик

водовземно
Сондаж №8КГ 

"Топилата"
1987 г. 42°01'58.8'' 23°59'49.9'' 4529921,87 8554308,55 159,0

Съоръжението е оборудвано 

с тръбно-краново 

оборудване. Има 

мерит.камера. Устието е в 

масивна постройка 

1,8х1х1,20м заключена

самоизлив на кота 

735,24м

Съоръжението е 

оборудвано с тръбно-

краново оборудване. 

Има мерит.камера. 

Устието е в масивна 

постройка 1,8х1х1,20м 

заключена

добро
Заповед №РД-

1089/06.12.2021 г.

извършени пробонабирания през 

2020г., няма издадена към 

12.2021г.

18
351017018  

26.03.2008г.
Акт №169/15.04.1997 г.

предстои 

актуване

"Велинград-Лъджене”, гр. 

Велинград, община Велинград, 

област Пазарджик

водовземно
Сондаж №6ВКП 

"Вельова баня"
1963 г. 42°01'44.8'' 23°59'06,2'' 4529490,42 8553305,77 150,6

Ръчно сондиране с тръба от 

2 цола, около тръбното 

пространство е бетонирано.

самоизлив на кота 

746,55м

Ръчно сондиране с 

тръба от 2 цола, около 

тръбното пространство 

е бетонирано.

добро,  намира се 

под настилка в 

улица

Заповед №РД-

1089/06.12.2021 г.
 няма 

19
351017019  

26.03.2008г.
Акт №169/15.04.1997 г.

предстои 

актуване

"Велинград-Лъджене”, гр. 

Велинград, община Велинград, 

област Пазарджик

водовземно

Каптиран 

естествен извор 

№"К-7"

липсва архивна 

информация
42°01'42.1'' 23°58'49,1'' 4529403,64 8552912,83 1,2

Беонова шахта 1,20х1,20м 

покрита с бетонов капак. 

самоизлив на кота 

746,50м

Беонова шахта 

1,20х1,20м покрита с 

бетонов капак. 
  добро

Заповед №РД-

1089/06.12.2021 г.
БО №18/10.09.2014 

20
351018002  

26.03.2008г.
Акт №170/16.04.1997 г.

Акт №7063/17.12. 

2019г.

 "Велинград-Чепино”, гр. Велинград, 

община Велинград, област 

Пазарджик

водовземно
КЕИ№1 " Стар 

каптаж"
1956 - 1957 г 41°59'43.7'' 23°58'22.4'' 4525747,84 8552333,416 неизвестна

1. Бетонова шахта.

2. Има метална ограда от 

винкел.

самоизлив на кота 

775,06м

1. Бетонова шахта.

2. Има метална ограда 

от винкел.
  добро

Заповед № РД-861/ 

29.12.2017 г. 
БО 169/19.05.2020

 РЕГИСТЪР НА ВОДОВЗЕМНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА МИНЕРАЛНИ ВОДИ  СТОПАНИСВАНИ  ОТ   БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ "ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН"   /към 30.12.2022 г. /

Номер 

по ред

Регистрацио

нен номер и 

дата на 

регистриране 

Номер на акта  собственост на 

находището на минерални води

 Вид на 

съоръженията 

(водовземно, 

проучвателно 

или за 

мониторинг)

Заповед №РД-

963/28.12.2011 г. за 

утвърждаване 

експлоатационните 

ресурси на находище 

„Велинград-Лъджане”.

Номер на заповедта 

(протокола) за 

утвърждаване на 

експлоатационните 

ресурси на 

находището 

https://www.moew.gover

nment.bg/bg/vodi/miner

alni-vodi/mineralni-vodi/

Заповед №РД-

963/28.12.2011 г. за 

утвърждаване 

експлоатационните 

ресурси на находище 

„Велинград-Лъджане”.

Наименование на 

съоръжението  

съгласно чл.89, 

ал.1 Наредба №1

 Данни за съоръженията, предназначени за водовземане

Дълбочина 

(м)

Заповед №РД-521-

1/28.12.2011 г. за 

утвърждаване 

експлоатационните 

ресурси на находище 

„Велинград-Чепино”.

Заповед за СОЗ, 

издадена по реда на 

Наредба №3/2000 г.     

https://www.moew.gove

rnment.bg/bg/vodi/mine

ralni-vodi/mineralni-

vodi/

Находище на                   

минерални                                 

води

Номер на балнеологична 

оценка /БО/ на минералните 

води  от съоръжението. 

https://www.mh.government.bg/b

g/administrativni-uslugi/registri/

Ниво на водата или 

напор  (± м)

Данни за устиевото оборудване на 

съоръженията

Конструктивни 

характеристики за 

съоръженията, 

предназначени за 

водовземане

1



Номер на акта за 

изключителна 

държавна собственост 

на находището на 

минерални води

Номер на акта за 

публична 

държавна 

собственост на 

ПИ 

съоръженията 

за минерални 

води

Година на 

изграждане

Географски 

координати - N

Географски 

координати - 

E

Геодезичес

ки 

координати 

"1970" - X

Геодезически 

координати 

"1970" -Y

Технически 

характеристики на 

оборудването (текст)

Състояние на 

оборудването 

(добро/лошо)

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Номер 

по ред

Регистрацио

нен номер и 

дата на 

регистриране 

Номер на акта  собственост на 

находището на минерални води

 Вид на 

съоръженията 

(водовземно, 

проучвателно 

или за 

мониторинг)

Номер на заповедта 

(протокола) за 

утвърждаване на 

експлоатационните 

ресурси на 

находището 

https://www.moew.gover

nment.bg/bg/vodi/miner

alni-vodi/mineralni-vodi/

Заповед №РД-

963/28.12.2011 г. за 

утвърждаване 

експлоатационните 

ресурси на находище 

„Велинград-Лъджане”.

Наименование на 

съоръжението  

съгласно чл.89, 

ал.1 Наредба №1

 Данни за съоръженията, предназначени за водовземане

Дълбочина 

(м)

Заповед за СОЗ, 

издадена по реда на 

Наредба №3/2000 г.     

https://www.moew.gove

rnment.bg/bg/vodi/mine

ralni-vodi/mineralni-

vodi/

Находище на                   

минерални                                 

води

Номер на балнеологична 

оценка /БО/ на минералните 

води  от съоръжението. 

https://www.mh.government.bg/b

g/administrativni-uslugi/registri/

Ниво на водата или 

напор  (± м)

Данни за устиевото оборудване на 

съоръженията

Конструктивни 

характеристики за 

съоръженията, 

предназначени за 

водовземане

21
351018003  

26.03.2008г.
Акт №170/16.04.1997 г.

Акт №7063/17.12. 

2019г.

 "Велинград-Чепино”, гр. Велинград, 

община Велинград, област 

Пазарджик

водовземно
КЕИ№2 " Нов 

каптаж"
1956 - 1957 г 41°59'43.8'' 23°58'22.9'' 4525753,77 8552327,138 8

1. Бетонова шахта с метален 

капак..

самоизлив на кота 

774,61м

1. Бетонова шахта с 

метален капак..
добро

Заповед № РД-861/ 

29.12.2017 г. 
БО 169/19.05.2020

22
351018004  

26.03.2008г.
Акт №170/16.04.1997 г.

Акт №7063/17.12. 

2019г.

 "Велинград-Чепино”, гр. Велинград, 

община Велинград, област 

Пазарджик

водовземно Сондаж №1 1956 - 1957 г 41°59'42.8'' 23°58'23.3'' 4525721,14 8552335,64 53.3

1. Бетонова шахта с метален 

капак.

2. Има метална ограда от 

винкел.

самоизлив на кота 

775,51м

1. Бетонова шахта с 

метален капак.

2. Има метална ограда 

от винкел.

добро
Заповед № РД-861/ 

29.12.2017 г. 
БО 165/19.05.2020

23
351018005  

26.03.2008г.
Акт №170/16.04.1997 г.

Акт №7063/17.12. 

2019г.

 "Велинград-Чепино”, гр. Велинград, 

община Велинград, област 

Пазарджик

водовземно Сондаж №2 1956 - 1957 г 41°59'42.4'' 23°58'23.0'' 4525693,42 8552343,473 70.3

Над сондажното устие е 

изградена вкопана бетонова 

шахта с размери 1,60 х 1,60 

m и дълбочина 2,50 m., която 

е в  малка тухлена постройка 

самоизлив на кота 

775,66м

Над сондажното устие е 

изградена вкопана 

бетонова шахта с 

размери 1,60 х 1,60 m и 

дълбочина 2,50 m., 

  добро
Заповед № РД-861/ 

29.12.2017 г. 
БО 166/19.05.2020

24
351018006  

26.03.2008г.
Акт №170/16.04.1997 г.

Акт №7063/17.12. 

2019г.

 "Велинград-Чепино”, гр. Велинград, 

община Велинград, област 

Пазарджик

водовземно Сондаж №3 1956 - 1957 г 41°59'44.7'' 23°58'22.4'' 4525757,43 8552345,314 102.5
1. Бетонова шахта с метален 

капак.

2. Няма ограда

самоизлив на кота 

775,57м

1. Бетонова шахта с 

метален капак.

2. Няма ограда
добро

Заповед № РД-861/ 

29.12.2017 г. 
БО 167/19.05.2020

25
351018007  

26.03.2008г.
Акт №170/16.04.1997 г.

Акт №7063/17.12. 

2019г.

 "Велинград-Чепино”, гр. Велинград, 

община Велинград, област 

Пазарджик

водовземно Сондаж №4 1956 - 1957 г 41°59'42.4'' 23°58'23.3'' 4525703,64 8552339,474 101.4
1. Бетонова шахта с метален 

капак.

2. Няма ограда.

самоизлив на кота 

775,50м

1. Бетонова шахта с 

метален капак.

2. Няма ограда.
добро

Заповед № РД-861/ 

29.12.2017 г. 
БО 168/19.05.2020

26
351018008  

26.03.2008г.
Акт №170/16.04.1997 г.

Акт №7063/17.12. 

2019г.

 "Велинград-Чепино”, гр. Велинград, 

община Велинград, област 

Пазарджик

водовземно
Сондаж №5 

"Горски пункт"
1985 - 1986 г. 41°59'59.6'' 23°58'08.6'' 4525492,45 8551920,53 246,0

1. Надземна бетонова 

постройка с желязна врата, 

която се заключва.

2. Има метална ограда от 

винкел .

самоизлив на кота 

780,64м

1. Надземна бетонова 

постройка с желязна 

врата, която се 

заключва.

2. Има метална ограда 

 добро
Заповед № РД-861/ 

29.12.2017 г. 
БО .№170/19.05.2020г. 

27
351018009  

26.03.2008г.
Акт №170/16.04.1997 г.

Акт №7063/17.12. 

2019г.

 "Велинград-Чепино”, гр. Велинград, 

община Велинград, област 

Пазарджик

водовземно
Каптажна шахта за 

мин. вода
--- 41°59'43.7'' 23°58'22.4'' 4525759,91 8552334,83 1-1,5

1. Бетонова шахта с четири 

секции за приемане на 

минералната вода от 

сондажите към събирателна 

шахта.

2. Има метална ограда от 

винкел.

--

1. Бетонова шахта с 

четири секции за 

приемане на 

минералната вода от 

сондажите към 

събирателна шахта.

2. Има метална ограда 

от винкел.

добро
Заповед № РД-861/ 

29.12.2017 г. 
събирателна шахта

28
351022001  

26.03.2008г.
Акт №172/16.04.1997 г. не е актуван

"Девин”, гр. Девин, община 

Девин", област Смолян
наблюдателен Сондаж 1 1973 г. 41°44'30.4'' 24°23'47.7'' 8587759,75 4497885,95 770.3

Каптажа представлява 

полувкопана в земята 

бетонова шахта с размери - 

2,2х2,2х1,85 м., с метален 

капак и катинар. Зауства в 

градската канализация 

самоизлив (напор) - 

висок, няма данни

Каптажа представлява 

полувкопана в земята 

бетонова шахта с 

размери - 2,2х2,2х1,85 

м., с метален капак и 

катинар. Зауства в 

лошо- 

наблюдателен 
наблюдателен

29
351022002  

26.03.2008г.
Акт №172/16.04.1997 г. не е актуван

"Девин”, гр. Девин, община 

Девин", област Смолян
водовземно Сондаж 3 1974 г. 41°44'38.9'' 24°23'02.7'' 8586703,82 4498118,24 1093.6

1. Каптажа представлява 

полувкопана в земята шахта 

състояща се от две 

отделения - каптажно и 

измервателно. Влизането в 

отделенията е 

самостоятелно, посредством 

железни капаци. 

самоизлив до кота 

744,50

1. Каптажа 

представлява 

полувкопана в земята 

шахта състояща се от 

две отделения - 

каптажно и 

измервателно. 

Влизането в 

добро
Заповед № РД - 

1018/28.12.2001 г.
БО №204/10.12.2021г. на МЗ

30
351022003  

26.03.2008г.
Акт №172/16.04.1997 г. не е актуван

"Девин”, гр. Девин, община 

Девин", област Смолян
водовземно Сондаж 5 1980 г. 41°44'32.4'' 24°22'09.7'' 8585479,72 4498000,61 690,0

1. Каптажа се състои от две 

самостоятелни отделения: 

каптажно, представляващо 

полувкопана бетонова шахта 

с размери 4,40х2,30 м на две 

самоизлив до кота 

761,82

1. Каптажа се състои от 

две самостоятелни 

отделения: каптажно, 

представляващо 

полувкопана бетонова 

добро
Заповед № РД - 

1018/28.12.2001 г.

Серт. №10/17.05.2019г. на МЗ и 

БО №126/17.05.2019г.

31
351022004  

26.03.2008г.
Акт №172/16.04.1997 г. не е актуван

"Девин”, гр. Девин, община 

Девин", област Смолян
водовземно Сондаж 6 1983 г. 41°44'34.3'' 24°21'29.0'' 8584557,51 4497973,71 1201,0

1. Каптажа е надземна 

железобетонова шахта с 

диаметър 2,8 м и височина 

2,5 м., затваря се с метална 

самоизлив до кота 

756,50

1. Каптажа е надземна 

железобетонова шахта 

с диаметър 2,8 м и 

височина 2,5 м., затваря 

  добро
Заповед № РД - 

1018/28.12.2001 г.
БО №211/19.04.2022г. на МЗ

32
3510045001  

26.03.2008г.
Акт №1576/15.07.2016 г. не е актуван

Михалково, с. Михалково, 

община Девин, област Смолян
водовземно Сондаж №1 ВКП 1959 г. 41°51'05.9'' 24°27'09.1'' 4510140,1 8592255,4 76,0

затръбен с СтФ127мм

2. Има обозначителна 

табела.  

самоизлив на кота 

674,74м

херметизирано етие, на 

което е монтирана 

ВКФ108, 
добро

Заповед № РД-

809/1.08.2005 г.

Заповед №РД-

340/16.06.2016 г. 
БО.№199/09.06.2021г.

33
3510045002  

26.03.2008г.
Акт №1576/15.07.2016 г. не е актуван

Михалково, с. Михалково, 

община Девин, област Смолян
водовземно

 Сондаж №1
А
 ВП 

каптаж
1972 г. 41°51'06.1'' 24°27'09.7'' 4510143,44 8592261,74 120,0

затворено устие изведен е 

тръбопровод

самоизлив на кота 

674,02м

затворено устие,  

изведен е тръбопровод 

и СК Ф100
 добро

Заповед № РД-

809/1.08.2005 г.

Заповед №РД-

340/16.06.2016 г. 
БО .№198/09.06.2021г.

34
3510045003  

26.03.2008г.
Акт №173/16.04.1997 г. не е актуван

Михалково, с. Михалково, 

община Девин, област Смолян
водовземно Сондаж  №2 ГПП 1965г. 41°51'05.1'' 24°27'06.8'' 4510117,95 8592205,51 245.2

Устието, тръбната арматура 

и измервателните уреди са 

разположени в каптажна 

постройка с размери 

3,50х2,50 м.

670,83м
Устието, монтиран 

тройник ф150мм,и 3 СК 

ф150мм
добро

не е включено в 

ресурсите
не е в ресурса

35
3510045004  

26.03.2008г.
Акт №1576/15.07.2016 г. не е актуван

Михалково, с. Михалково, 

община Девин, област Смолян
водовземно Сондаж  №3 КГ 1970 г. 41°50'51.5'' 24°26'13.1'' 45509677,3 8590974,45 561,0

Устието и тръбната арматура 

са разположени в 

каптажнавкопана бетонова 

шахта с размери 

2,60х2,60х2,00 м и 

самоизлив на кота 

610,75м

Устието и тръбната 

арматура са 

разположени в 

каптажнавкопана 

бетонова шахта с 

лошо
Заповед № РД-

809/1.08.2005 г.

Заповед №РД-

340/16.06.2016 г. 
не се ползва

36
351054001  

26.03.2008г.
Акт №206/22.04.1997 г. не е актуван

Павел баня, с. Павел баня, 

община Павел баня, област 

Стара Загора

водовземно Сондаж МС 1 1957 г. 42°36'11.8'' 25°12'31.7'' 4653450,64 9400186,31 116,1

Устието на сондажа е 

поместено в каптажна 

железобетонова 

цилиндрична шахта с 

височина 3,25 м и диаметър 

в процес на 

мониторинг

Устието на сондажа е 

поместено в каптажна 

железобетонова 

цилиндрична шахта с 

височина 3,25 м и 

добро
не е включено в 

ресурсите
не е в ресурса

37
351054002  

26.03.2008г.
Акт №206/22.04.1997 г. не е актуван

Павел баня, с. Павел баня, 

община Павел баня, област 

Стара Загора

водовземно Сондаж МС 2 1958 г. 42°35'50.8'' 25°12'44.0'' 4652825,41 9400465,5 156

Устието на сондажа е 

поместено в каптажна 

железобетонова 

цилиндрична шахта с 

в процес на 

мониторинг

Устието на сондажа е 

поместено в каптажна 

железобетонова 

цилиндрична шахта с 

добро
не е включено в 

ресурсите
не е в ресурса

38
351054003  

26.03.2008г.
Акт №206/22.04.1997 г.

Акт №9262/17.05. 

2019г.

Павел баня, с. Павел баня, 

община Павел баня, област 

Стара Загора

водовземно Сондаж  №3 1958 г. - 1961 г 42°35'58.2'' 25°12'34.6'' 4653054,42 9400253,67 102

Устието на сондажа е 

поместено в каптажна 

железобетонова 

цилиндрична шахта с 

самоизлив на кота 

устие 398,51

Устието на сондажа е 

поместено в каптажна 

железобетонова 

цилиндрична шахта с 

добро

Заповед № РД-

117/07.03.2016г. На 

МОСВ

БО №12/04.08.2014 на МЗ

39
351054004  

26.03.2008г.
Акт №206/22.04.1997 г.

Акт №8744/24.01. 

2017г.

Павел баня, с. Павел баня, 

община Павел баня, област 

Стара Загора

водовземно Сондаж №Сз-7 1968 42°35'59,7'' 25°12'51,1'' 4653101,63 9400629,94 695,5

Устието на сондажа е 

поместено в каптажна 

железобетонова 

цилиндрична шахта с 

самоизлив на кота 

устие 398,49

Устието на сондажа е 

поместено в каптажна 

железобетонова 

цилиндрична шахта с 

добро

Заповед № РД-

117/07.03.2016г. На 

МОСВ

БО №67/08.08.2017 на МЗ

40
351054005  

26.03.2008г.
Акт №206/22.04.1997 г.

Акт №9129/03.12. 

2018г.

Павел баня, с. Павел баня, 

община Павел баня, област 

Стара Загора

водовземно Сондаж №Сз-8 1990 г. 42°36'02.7'' 25°12'27.5'' 4653202,5 9400094,24 655,2

1. Устието на сондажа е 

поместено в каптажна 

железобетонова 

цилиндрична шахта с 

височина 1,90 м и диаметър 

самоизлив на кота 

устие 400,78

1. Устието на сондажа е 

поместено в каптажна 

железобетонова 

цилиндрична шахта с 

височина 1,90 м и 

добро

Заповед № РД-

117/07.03.2016г. На 

МОСВ

БО №68/08.08.2017 на МЗ

41
351054006  

26.03.2008г.
Акт №206/22.04.1997 г. не е актуван

Павел баня, с. Павел баня, 

община Павел баня, област 

Стара Загора

водовземно Сондаж №Х-19 1991 г. 42°36'06.9'' 25°12'32.8'' 4653324,13 9400216,17 483,0

Устието е  е поместено във 

вкопана железобетонова 

шахта с височина 1,55 м и 

размери 1,40х1,85 м, с 

метален капак. 

самоизлив на кота 

устие 398,00

Устието е  е поместено 

във вкопана 

железобетонова шахта 

с височина 1,55 м и 

размери 1,40х1,85 м, с 

добро

Заповед № РД-

117/07.03.2016г. На 

МОСВ

БО №69/08.08.2017 на МЗ

42
351054007  

26.03.2008г.
Акт №206/22.04.1997 г. не е актуван

Павел баня, с. Павел баня, 

община Павел баня, област 

Стара Загора

наблюдателeн Сондаж НС Х-18 1991 г. 42°36'06.9'' 25°12'32.8'' 4653324,13 9400210,17 338.40

Разположен на около 5 м 

западно от Сондаж 19. 

Колоната му ф 146 мм е 1 м 

над земята. Затворен с глух 

метален нипел. Не се 

---

Разположен на около 5 

м западно от Сондаж 

19. Колоната му ф 146 

мм е 1 м над земята. 

Затворен с глух метален 

добро наблюдателен наблюдателен

43
351054008  

26.03.2008г.
Акт №206/22.04.1997 г. не е актуван

Павел баня, с. Павел баня, 

община Павел баня, област 

Стара Загора

водовземно КЕИ “Кадемлията” 1930-1931 42°35'57.1'' 25°12'34.8'' 4653022,06 9400260,35 12,4

Разположен на около 30 м 

югоизточно от Сондаж МС 3. 

Каптажа е бетонова шахта с 

диаметър 3,00 м,  издигната 

от терена с 0,80 м, затворена 

-2,4

Разположен на около 30 

м югоизточно от 

Сондаж МС 3. Каптажа 

е бетонова шахта с 

диаметър 3,00 м,  

добро
не е експлоатационно 

съоражение
не е в ресурса

44
351054010  

26.03.2008г.
Акт №206/22.04.1997 г. не е актуван

Павел баня, с. Павел баня, 

община Павел баня, област 

Стара Загора

водовземно КЕИ “Голям гьол” 1930-1931 42°35'59.0'' 25°12'36'' 4653084,67 9400296,79 5

Разположен на около 30 м 

югозападно от КЕИ "Малък 

гьол", в парка, в дясно от 

алеята. Каптажа е бетонова 

шахта с диаметър 3,60 м 

-3,4

Разположен на около 30 

м югозападно от КЕИ 

"Малък гьол", в парка, в 

дясно от алеята. 

Каптажа е бетонова 

добро
не е експлоатационно 

съоражение
не е в ресурса

45
351054011  

26.03.2008г.
Акт №206/22.04.1997 г. не е актуван

Павел баня, с. Павел баня, 

община Павел баня, област 

Стара Загора

водовземно КЕИ “Малък гьол” 1930-1931 42°35'58.6'' 25°12'35.1'' 4653071,39 9400265,14 7,5

Разположен на около 60 м 

североизточно от Сондаж 

МС 3 и на около 200 м 

югозападно от санаториума, 

в дясно от парковата алея. 

-4,6

Разположен на около 60 

м североизточно от 

Сондаж МС 3 и на около 

200 м югозападно от 

санаториума, в дясно от 

добро
не е експлоатационно 

съоражение
не е в ресурса

Заповед №РД-

680/24.11.2016 г. за 

утвърждаване 

експлоатационните 

ресурси на находище 

„Девин”

Заповед №РД-

239/12.03.2013 г на 

министъра на 

околната среда и 

водите за 

утвърждаване 

експлоатационните 

ресурси на находище 

„Павел баня”. 

Заповед №РД-521-

1/28.12.2011 г. за 

утвърждаване 

експлоатационните 

ресурси на находище 

„Велинград-Чепино”.

2



Номер на акта за 

изключителна 

държавна собственост 

на находището на 

минерални води

Номер на акта за 

публична 

държавна 

собственост на 

ПИ 

съоръженията 

за минерални 

води

Година на 

изграждане

Географски 

координати - N

Географски 

координати - 

E

Геодезичес

ки 

координати 

"1970" - X

Геодезически 

координати 

"1970" -Y

Технически 

характеристики на 

оборудването (текст)

Състояние на 

оборудването 

(добро/лошо)

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Номер 

по ред

Регистрацио

нен номер и 

дата на 

регистриране 

Номер на акта  собственост на 

находището на минерални води

 Вид на 

съоръженията 

(водовземно, 

проучвателно 

или за 

мониторинг)

Номер на заповедта 

(протокола) за 

утвърждаване на 

експлоатационните 

ресурси на 

находището 

https://www.moew.gover

nment.bg/bg/vodi/miner

alni-vodi/mineralni-vodi/

Заповед №РД-

963/28.12.2011 г. за 

утвърждаване 

експлоатационните 

ресурси на находище 

„Велинград-Лъджане”.

Наименование на 

съоръжението  

съгласно чл.89, 

ал.1 Наредба №1

 Данни за съоръженията, предназначени за водовземане

Дълбочина 

(м)

Заповед за СОЗ, 

издадена по реда на 

Наредба №3/2000 г.     

https://www.moew.gove

rnment.bg/bg/vodi/mine

ralni-vodi/mineralni-

vodi/

Находище на                   

минерални                                 

води

Номер на балнеологична 

оценка /БО/ на минералните 

води  от съоръжението. 

https://www.mh.government.bg/b

g/administrativni-uslugi/registri/

Ниво на водата или 

напор  (± м)

Данни за устиевото оборудване на 

съоръженията

Конструктивни 

характеристики за 

съоръженията, 

предназначени за 

водовземане

46
351054012  

26.03.2008г.
Акт №206/22.04.1997 г. не е актуван

Павел баня, с. Павел баня, 

община Павел баня, област 

Стара Загора

водовземно КЕИ “Жабарника” 1930-1931 42°35'57.8'' 25°12'32.2'' 4653075,38 9400181,17 5
Каптажа не се използва. 

Капсулован . Няма достъп до 

вътрешността на каптажа. 
-2,2

Каптажа не се използва. 

Капсулован . Няма 

достъп до 

вътрешността на 

каптажа. 

сравнително добро
не е експлоатационно 

съоражение
не е в ресурса

47
351060001  

26.03.2008г.
Акт № 191/21.04.1997 г. не е актуван

"Пчелински бани”, с. Пчелин, 

община Костенец, област 

София

водовземно
Каптиран естествен 

извор
1937г. 42°21'51.0'' 23°49'10.5'' 4566639,6 8539422,27 4,0

1. Изворът е каптиран с 

бетонова шахта на 

дълбочина 1,50 м.

2. Няма ограда

изливане на кота 632,60

1. Изворът е каптиран с 

бетонова шахта на 

дълбочина 1,50 м.

2. Няма ограда

 добро БО №163/06.04.2020

48
351060002  

26.03.2008г.
Акт № 191/21.04.1997 г. не е актуван

"Пчелински бани”, с. Пчелин, 

община Костенец, област 

София

наблюдателно Сондаж 2 ХГ 1966г. 42°21'52.5'' 23°49'11.7'' 4566672,3 8539454 348.9

1. Устието на сондажа е 

поместено в бетонова шахта 

с размери 1,00х 1,00 м  и 

дълбочина 0,80 м. Над 

СВН - 2,28 под терена

1. Устието на сондажа е 

поместено в бетонова 

шахта с размери 1,00х 

1,00 м  и дълбочина 

сравнително добро наблюдателен

49
351060003  

26.03.2008г.
Акт № 191/21.04.1997 г. не е актуван

"Пчелински бани”, с. Пчелин, 

община Костенец, област 

София

проучвателно-

експл.
Сондаж №3 ХГ 1966-1967г 42°21'52.2'' 23°49'10.7'' 4566651,55 8539422,4 350.3

1. Устието на сондажа е над 

терена с 0,60 м, на него на 

фланец е монтиран 

спирателен кран и 

водоотливна тръба с коляно. 

СВН - 1,40 м под терена

1. Устието на сондажа е 

над терена с 0,60 м, на 

него на фланец е 

монтиран спирателен 

кран и водоотливна 

добро резервно на КЕИ

50
351091001  

26.03.2008г.
Акт №1554/16.02.2016г. не е актуван

"Харманли”, гр. Харманли, 

община Харманли, област 

Хасково

водовземно Сондаж № 2 1967 г. 41°55'58.2'' 25°53'34.2'' 4578473,094 9456482,922 429,0

1. Разположен на около 250 

м западно от Сондаж № 3, 

непосредствено до дигата на 

р. Харманлийска. Сондажа е 

в бетонова камера 

1,11

1. Разположен на около 

250 м западно от 

Сондаж № 3, 

непосредствено до 

дигата на р. 

добро
Заповед №РД-

283/04.05.2015г. 

извършени пробонабирания през 

2020г., няма издадена към 

12.2022г.

51
351091002  

26.03.2008г.
Акт №1554/16.02.2016г. не е актуван

"Харманли”, гр. Харманли, 

община Харманли, област 

Хасково

водовземно Сондаж № 3 1967 г. 41°55'59.0'' 25°54'00.3'' 4578454,828 9455887,505 443,0

Разположен е западно от 

шосейния път София-

Свиленград. Устието на 

сондажа е затапено с 

1,15

Разположен е западно 

от шосейния път София-

Свиленград. Устието на 

сондажа е затапено с 

добро
Заповед №РД-

283/04.05.2015г. 

извършени пробонабирания през 

2020г., няма издадена към 

12.2022г.

52
351093001  

26.03.2008г.
Акт №180/18.04.1997г. не е актуван

Хисаря”, гр. Хисаря, община 

Хисаря, област Пловдив
водовземно Каптаж “Стублата” 1936г. 42°30'01.5'' 24°42'10.4'' 8611954,39 4582482,65 4-6м

Разположен на 8 м 

югоизточно от баня 

"Свежест". Каптажа е с 

надземна част 0,70 м и е в 

ъгъла на зелена площ.

кота на самоизлив 

350,69

Разположен на 8 м 

югоизточно от баня 

"Свежест". Каптажа е с 

надземна част 0,70 м и 

е в ъгъла на зелена 

площ.

добро

Заповед № РД-

711/29.09.2006 г. и 

№РД09-

299/23.05.2006г.

няма

53
351093002  

26.03.2008г.
Акт №180/18.04.1997г.

акт 

№8350/22.10.201

3г.

Хисаря”, гр. Хисаря, община 

Хисаря, област Пловдив
водовземно

Каптаж “Чулуджа 

(Бистрица)”
1935г. 42°30'03.0'' 24°42'10.8'' 8611980,02 4582521,79 4-6м

кота на самоизлив 

353,35
добро

Заповед № РД-

711/29.09.2006 г. и 

№РД09-

299/23.05.2006г.

банята не работи

54
351093003  

26.03.2008г.
Акт №180/18.04.1997г.

акт 

№8350/22.10.201

3г.

Хисаря”, гр. Хисаря, община 

Хисаря, област Пловдив
водовземно

Каптаж “Хавуз”- 

зад бяня Топлица
1935г. 42°30'02.9'' 24°42'11.2'' 8611980,02 45821521,79 4-6м

кота на самоизлив 

353,35
добро

Заповед № РД-

711/29.09.2006 г. и 

№РД09-

299/23.05.2006г.

банята не работи

55
351093004  

26.03.2008г.
Акт №180/18.04.1997г.

акт 

№8349/22.10.201

3г.

Хисаря”, гр. Хисаря, община 

Хисаря, област Пловдив
водовземно

Каптаж “Момина 

сълза”
1935г. 42°30'03.1'' 24°42'13.0'' 8612014,07 4582518,82 4-6м

1. Разположен в парк с 

археологически разкопки. 

Има и подземна помпана 

станция захранваща питеен 

павилион.

2. Има СОЗ - пояс І - ограда 

от метални пръчки с 

 кота на самоизлив 

353,8

1. Разположен в парк с 

археологически 

разкопки. Има и 

подземна помпана 

станция захранваща 

питеен павилион.

2. Има СОЗ - пояс І - 

сравнително добро

Заповед № РД-

711/29.09.2006 г. и 

№РД09-

299/23.05.2006г.

№62/19.06.2017г. 

56
351093005  

26.03.2008г.
Акт №180/18.04.1997г. не е актуван

Хисаря”, гр. Хисаря, община 

Хисаря, област Пловдив
водовземно

Каптаж “Инджес 

(Свежест)”
1932-35г. 42°30'06.0'' 24°42'03.2'' 8611793,56 4582611,9 4-6м

Отстои на 20 м източно от 

баня "Русалка", каптиран е на 

дълбочина 7 м до здрава 

скала. Разтоянието от 

кота на самоизлив 

351,9

Отстои на 20 м източно 

от баня "Русалка", 

каптиран е на 

дълбочина 7 м до 

добро

Заповед № РД-

711/29.09.2006 г. и 

№РД09-

299/23.05.2006г.

няма 

57
351093006  

26.03.2008г.
Акт №180/18.04.1997г. не е актуван

Хисаря”, гр. Хисаря, община 

Хисаря, област Пловдив
водовземно

Каптаж “Кюпчез 

(баня Русалка)”
1935г. 42°30'05.9'' 24°42'03.2'' 8611761,38 4582608,95 4-6м

1. Върху самият грифон на 

извора е изградена 

едноименната баня. Водата 

се излива в самия басейн.  

2. Има СОЗ - пояс І - самата 

кота на самоизлив 

351,8

1. Върху самият грифон 

на извора е изградена 

едноименната баня. 

Водата се излива в 

самия басейн.  

добро

Заповед № РД-

711/29.09.2006 г. и 

№РД09-

299/23.05.2006г.

№92/06.07.2018г.

58
351093007  

26.03.2008г.
Акт №180/18.04.1997г. не е актуван

Хисаря”, гр. Хисаря, община 

Хисаря, област Пловдив
водовземно Сондаж №1 1960г. 42°30'15.8'' 24°42'44.2'' 8612716,4 4582906,6 303,4 -

кота на самоизлив 

353,06
- добро 

Заповед № РД-

711/29.09.2006 г. и 

№РД09-

299/23.05.2006г.

Серт.№202/30.08.2021г.

59
351093008  

26.03.2008г.
Акт №180/18.04.1997г. не е актуван

Хисаря”, гр. Хисаря, община 

Хисаря, област Пловдив
водовземно Сондаж №3 1962 г. 42°30'14.2'' 24°42'56.0'' 8612981,9 4582899,19 322,0

Разположен в имот 

собственост на МО. Каптажа 

с ПС представлява 

полуподземна бетонова 

шахта с размери 6,30х5,00 м.

кота на самоизлив 

355,2

Разположен в имот 

собственост на МО. 

Каптажа представлява 

полуподземна бетонова 

шахта с размери 

6,30х5,00 м.

лошо

Заповед № РД-

711/29.09.2006 г. и 

№РД09-

299/23.05.2006г.

№59/19.06.2017г. На МЗ

60
351093009  

26.03.2008г.
Акт №180/18.04.1997г. не е актуван

Хисаря”, гр. Хисаря, община 

Хисаря, област Пловдив
водовземно Сондаж №4 1962 г. 42°30'00.2'' 24°42'10.5'' 8611960,36 4582435,02 502,5

Разположен на ската срещу 

разкрития римски 

амфитеатър. До сондажа има 

и ПС. Сондажът захранва 

детския санаториум, както и 

душовете на баня 

кота на самоизлив 

353,65

Разположен на ската 

срещу разкрития римски 

амфитеатър. До 

сондажа има и ПС. 

Сондажът захранва 

детския санаториум, 

лошо

Заповед № РД-

711/29.09.2006 г. и 

№РД09-

299/23.05.2006г.

№24/06.10.2014г. На МЗ

61
351093010  

26.03.2008г.
Акт №180/18.04.1997г. не е актуван

Хисаря”, гр. Хисаря, община 

Хисаря, област Пловдив
водовземно Сондаж №5 1966 г. 42°30'05.1'' 24°42'01.8'' 8611752,41 4582589,11 520,0

1. Разположен на 10 м от 

южната стена на баня 

"Русалка", на левия бряг на 

Хауздере. Площадката окло 

кота на самоизлив 

352,35

1. Разположен на 10 м 

от южната стена на баня 

"Русалка", на левия бряг 

на Хауздере. 

добро

Заповед № РД-

711/29.09.2006 г. и 

№РД09-

299/23.05.2006г.

№60/19.06.2017г. На МЗ

62
351093011  

26.03.2008г.
Акт №180/18.04.1997г. не е актуван

Хисаря”, гр. Хисаря, община 

Хисаря, област Пловдив
водовземно Сондаж №6 1966 г. 42°29'57.7'' 24°42'17.3'' 8612107,8 4582354,93 650,0

Разположен на около 100 м 

северозападно от 

"Камилите", в 

непосредствена близост до 

археологически разкопки - 

кота на самоизлив 

355,5

Разположен на около 

100 м северозападно от 

"Камилите", в 

непосредствена 

близост до 

лошо

Заповед № РД-

711/29.09.2006 г. и 

№РД09-

299/23.05.2006г.

№61/19.06.2017г. На МЗ

63
351093012  

26.03.2008г.
Акт №180/18.04.1997г. не е актуван

Хисаря”, гр. Хисаря, община 

Хисаря, област Пловдив
водовземно Сондаж№ 7 1966 г. 42°30'08.7'' 24°42'40.0'' 8612630,75 4582705,2 660,5

1. Разположен на левия бряг 

на Бешбунардере, северно 

от хотел "Аугуста". Устието 

на сондажа е поместено в 

сондажна камера, до която 

има ПС с резервоар, 

кота на самоизлив 

354,2

1. Разположен на левия 

бряг на Бешбунардере, 

северно от хотел 

"Аугуста". Устието на 

сондажа е поместено в 

сондажна камера, до 

 добро

Заповед № РД-

711/29.09.2006 г. и 

№РД09-

299/23.05.2006г.

Серт. №7/26.07.2019г. И балн.оц. 

№133/26.07.2019г.

64
351093013  

26.03.2008г.
Акт №180/18.04.1997г. не е актуван

Хисаря”, гр. Хисаря, община 

Хисаря, област Пловдив
мониторингов

Сондаж 8 източно 

от МО
1966 г. 42°30'22.6'' 24°43'05.7'' 8613211,08 4583150,72 691,3

В най-източната част на гр. 

Хисар, на левия бряг на р. 

Текедере - срещу почивна 

станция.

мониторингов

В най-източната част на 

гр. Хисар, на левия бряг 

на р. Текедере - срещу 

почивна станция.

добро

Заповед № РД-

711/29.09.2006 г. и 

№РД09-

299/23.05.2006г.

мониторингов

65
351093014  

26.03.2008г.
Акт №180/18.04.1997г. не е актуван

Хисаря”, гр. Хисаря, община 

Хисаря, област Пловдив
водовземно

Каптаж “Чобан 

чешма”
1936г. 42°29'36.8'' 24°42'20.1'' 86112191,5 4581721,85 4-6м

1. Разположен на левия бряг 

на Хауздере, на около 200 м 

южно от града. Каптажа е 

стабилна измазана 

постройка с желязна врата, 

която се заключва. До него 

--

1. Разположен на левия 

бряг на Хауздере, на 

около 200 м южно от 

града. Каптажа е 

стабилна измазана 

постройка с желязна 

 добро

Заповед № РД-

711/29.09.2006 г. и 

№РД09-

299/23.05.2006г.

Серт. №187/02.02.2021г. 

66
351093015  

26.03.2008г.
Акт №180/18.04.1997г. не е актуван

Хисаря”, гр. Хисаря, община 

Хисаря, област Пловдив
водовземно

Каптаж “Момина 

баня”
1951г. 42°30'12.3'' 24°42'45.2'' 8612708,66 4582852,38 15-25м

Разположен на левия бряг на 

Текердере. сондажната 

шахта е полуподземна с 

размери 4,50х5,00 м и 

дълбочина 18,00 м (не е 

кота на самоизлив 

348,56

Разположен на левия 

бряг на Текердере. 

сондажната шахта е 

полуподземна с 

размери 4,50х5,00 м и 

добро

Заповед № РД-

711/29.09.2006 г. и 

№РД09-

299/23.05.2006г.

№65/19.06.2017г. На МЗ

67
351093016  

26.03.2008г.
Акт №180/18.04.1997г. не е актуван

Хисаря”, гр. Хисаря, община 

Хисаря, област Пловдив
водовземно

Каптаж 

“Парилките”
1936г. 42°30'04.5'' 24°42'55.2'' 8612907,85 4582699,05 15-25м

1. Разположен в Текедере на 

около 300 м от каптаж 

"Момина баня". Каптиран е 

през 1936 г. На дълбочина 

25 м без да е достигната 

кота на самоизлив 

341,96

1. Разположен в 

Текедере на около 300 

м от каптаж "Момина 

баня". Каптиран е през 

1936 г. На дълбочина 25 

добро

Заповед № РД-

711/29.09.2006 г. и 

№РД09-

299/23.05.2006г.

№7/20.02.2014г. На МЗ

68
351093017  

26.03.2008г.
Акт №180/18.04.1997г. не е актуван

Хисаря”, гр. Хисаря, община 

Хисаря, област Пловдив
водовземно

Два каптажа  

“Вълкови извори”
1936г. 42°29'49.8'' 24°42'53.9'' 8612958,19 4582129,25 15-25м

Разположен на левия бряг на 

Текедере.

кота на самоизлив 

332,25

Разположен на левия 

бряг на Текедере.
сравнително добро

Заповед № РД-

711/29.09.2006 г. и 

№РД09-

299/23.05.2006г.

69
351093018  

26.03.2008г.
Акт №180/18.04.1997г. не е актуван

Хисаря”, гр. Хисаря, община 

Хисаря, област Пловдив
водовземно

Каптаж 

“Пепеляшка-І”
1936г. 42°29'50.1'' 24°42'49.9'' 8612826,82 4582269,7 15-25м

1. Каптажа на извор 

“Пепеляшка-ІІ” е на десния 

бряг на р. Текедере, а 

каптажа на извор 

“Пепеляшка-І” е в самото 

корито на реката. 

кота на самоизлив 

337,47
добро

Заповед № РД-

711/29.09.2006 г. и 

№РД09-

299/23.05.2006г.

Заповед МОСВ № 

РД-175/24.04.2000 г. 

и МЗ№РД09-

369/28.04.2000г.за 

утвърждаване 

експлоатационните 

ресурси на 

находище н 

аминерална вода 

„Хисаря”

Двата каптажа са 

разположени в парк с 

археологически разкопки. 

Разстоянието между двата 

каптажа е 12 м. Затворени с 

бетонови капаци.

Двата каптажа са 

разположени в парк с 

археологически 

разкопки. Разстоянието 

между двата каптажа е 

12 м. Затворени с 

бетонови капаци.

1. Каптажа на извор 

“Пепеляшка-ІІ” е на 

десния бряг на р. 

Текедере, а каптажа на 

извор “Пепеляшка-І” е в 

самото корито на 

реката. 

2. Около каптажа на  

“Пепеляшка-ІІ”  има СОЗ 

- пояс І - следи от 

разрушена метална 

ограда на бетонови 

проекта на Заповед е в 

процедура по съгласуване 

в МЗ

Заповед №РД-

146/19.02.2013 г. за 

утвърждаване 

експлоатационните 

ресурси на находище 

„Пчелински бани”

Заповед №РД-

116/02.03.2016 г. 
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Номер на акта за 

изключителна 

държавна собственост 

на находището на 

минерални води

Номер на акта за 

публична 

държавна 

собственост на 

ПИ 

съоръженията 

за минерални 

води

Година на 

изграждане

Географски 

координати - N

Географски 

координати - 

E

Геодезичес

ки 

координати 

"1970" - X

Геодезически 

координати 

"1970" -Y

Технически 

характеристики на 

оборудването (текст)

Състояние на 

оборудването 

(добро/лошо)

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Номер 

по ред

Регистрацио

нен номер и 

дата на 

регистриране 

Номер на акта  собственост на 

находището на минерални води

 Вид на 

съоръженията 

(водовземно, 

проучвателно 

или за 

мониторинг)

Номер на заповедта 

(протокола) за 

утвърждаване на 

експлоатационните 

ресурси на 

находището 

https://www.moew.gover

nment.bg/bg/vodi/miner

alni-vodi/mineralni-vodi/

Заповед №РД-

963/28.12.2011 г. за 

утвърждаване 

експлоатационните 

ресурси на находище 

„Велинград-Лъджане”.

Наименование на 

съоръжението  

съгласно чл.89, 

ал.1 Наредба №1

 Данни за съоръженията, предназначени за водовземане

Дълбочина 

(м)

Заповед за СОЗ, 

издадена по реда на 

Наредба №3/2000 г.     

https://www.moew.gove

rnment.bg/bg/vodi/mine

ralni-vodi/mineralni-

vodi/

Находище на                   

минерални                                 

води

Номер на балнеологична 

оценка /БО/ на минералните 

води  от съоръжението. 

https://www.mh.government.bg/b

g/administrativni-uslugi/registri/

Ниво на водата или 

напор  (± м)

Данни за устиевото оборудване на 

съоръженията

Конструктивни 

характеристики за 

съоръженията, 

предназначени за 

водовземане

70
351093019  

26.03.2008г.
Акт №180/18.04.1997г. не е актуван

Хисаря”, гр. Хисаря, община 

Хисаря, област Пловдив
водовземно

Каптаж 

“Пепеляшка-ІІ”
1936г. 42°29'54.5'' 24°42'48.1'' 8612892,43 4582143,58 15-25м

1. Каптажа на извор 

“Пепеляшка-ІІ” е на десния 

бряг на р. Текедере, а 

каптажа на извор 

“Пепеляшка-І” е в самото 

корито на реката. 

кота на самоизлив 

337,47
добро

Заповед № РД-

711/29.09.2006 г. и 

№РД09-

299/23.05.2006г.

71
351093020  

26.03.2008г.
Акт №180/18.04.1997г. не е актуван

Хисаря”, гр. Хисаря, община 

Хисаря, област Пловдив
водовземно

Каптаж “Чаир 

баня”
1951г. 42°29'44.6'' 24°42'47.3'' 8612798,11 4581984,42 15-25м

1. Разположен на десния 

бряг на Бешбунардере. 

Каптажа на извора и 

помпените станции на 

водоползвателите са в 

стабилна тухлена постройка.

кота на самоизлив 

334,01

1. Разположен на 

десния бряг на 

Бешбунардере. Каптажа 

на извора и помпените 

станции на 

водоползвателите са в 

добро

Заповед № РД-

711/29.09.2006 г. и 

№РД09-

299/23.05.2006г.

№63/19.06.2017г. 

72
351093021  

26.03.2008г.
Акт №180/18.04.1997г. не е актуван

Хисаря”, гр. Хисаря, община 

Хисаря, област Пловдив
водовземно

Каптаж Банчето 

Миромир
42°28'47.7'' 24°42'39.8'' 8612664,28 4580213,8 15-25м

1. Разположен на десния 

бряг на р. Текедере, след 

вливането в нея на левия 

приток Синята река 

(Миромирска река). КЕИ 

---

1. Разположен на 

десния бряг на р. 

Текедере, след 

вливането в нея на 

левия приток Синята 

добро

Заповед № РД-

711/29.09.2006 г. и 

№РД09-

299/23.05.2006г.

№64/19.06.2017г. 

73
351095001  

26.03.2008г.

Акт № 632/16.02.2001 

г.
не е актуван

 "Чирпан”, гр. Чирпан, 

община Чирпан, област 

Стара Загора

наблюдателно Сондаж №6 1988 г. 42°09'54.7'' 25°17'26.4'' 600,0

Разположен на около 200 м 

югозападно от Сондаж № 7. 

Сондажа е на самоизлив. 

Устието е поместено в 

бетонова камера 1,00х1,00 м  

и дълбочина 2,00 м, без 

капак. Вероятно по тръба 

водата се отправя към 

кота на самоизлив 

355,50

Разположен на около 

200 м югозападно от 

Сондаж № 7. Сондажа е 

на самоизлив. Устието е 

поместено в бетонова 

камера 1,00х1,00 м  и 

дълбочина 2,00 м, без 

капак. Вероятно по 

лошо
няма, извършва се 

мониторинг 
няма

74
351095002  

26.03.2008г.

Акт № 632/16.02.2001 

г.
не е актуван

 "Чирпан”, гр. Чирпан, 

община Чирпан, област 

Стара Загора

водовземно Сондаж №7 1990 г. 42°11'27.6'' 25°19'10.6'' 702,0

Разположен в бетонова 

камера (над терена) с 

размери 2,00х2,00х2,00 м. 

Покривната и плоча е с 

отвор с решетка от 

арматурно желязо, липсва 

метален капак, няма врата. 

кота на самоизлив 

354,20

Разположен в бетонова 

камера (над терена) с 

размери 2,00х2,00х2,00 

м. Покривната и плоча е 

с отвор с решетка от 

арматурно желязо, 

липсва метален капак, 

лошо
няма, извършва се 

мониторинг 
няма

  

                                                                                                           

Съгласувал:    Р. Петрова                                                      

директор, дирекция "Контрол"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Изготвил :                                                         

инж. В. Влахова                                        

гл.експерт, дирекция "Контрол" 

Заповед МОСВ № 

РД-175/24.04.2000 г. 

и МЗ№РД09-

369/28.04.2000г.за 

утвърждаване 

експлоатационните 

ресурси на 

находище н 

аминерална вода 

„Хисаря”

1. Каптажа на извор 

“Пепеляшка-ІІ” е на 

десния бряг на р. 

Текедере, а каптажа на 

извор “Пепеляшка-І” е в 

самото корито на 

реката. 

2. Около каптажа на  

“Пепеляшка-ІІ”  има СОЗ 

- пояс І - следи от 

разрушена метална 

ограда на бетонови 

Одобрил:                                                                               

Васил Узунов                                                                        

Директор дирекция 

"Източнобеломорски район"                                      

4


